
	 1	

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pergerakan nilai tukar adalah suatu hal yang pasti dirasakan oleh semua 

orang baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam prakteknya, 

pergerakan nilai tukar ini dapat memberikan berbagai dampak kepada suatu 

perusahaan. Dampak ini dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif 

kepada suatu perusahaan tersebut. 

Hal serupa ini telah menimbulkan banyak kerugian bagi beberapa 

perusahaan nasional yang ada di Indonesia pada tahun 2016 ini. Sedikitnya lima 

perusahaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, gulung tikar akibat terimbas kian 

melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (Syafina D.C., 2015). Tentunya 

hal ini akan menjadi sebuah kendala apabila kondisi seperti ini terus menerus 

dibiarkan terjadi. 

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa perubahan nilai tukar ini dapat 

menjadi suatu faktor yang cukup mengancam kelangsungan suatu perusahaan. Hal 

serupa dialami oleh Pochette Bag. Dimana pada perusahaan Pochette Bag ini, 

perusahaan bersinggungan langsung dengan nilai tukar USD/IDR pada bahan baku 

yang digunakan yaitu kulit asli. Keterkaitan ini terjadi karena salah satu bahan baku, 

yaitu bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan kulit mentah menjadi 

kulit siap pakai yang digunakan dalam pengolahan kulit mentah menjadi kulit sapi 

siap pakai menggunakan bahan kimia yang belum bisa diproduksi di Indonesia 

(pembicaraan pribadi, Agustus 2016). 
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Tabel 1.1 Pengaruh Fluktuasi Kurs terhadap Beberapa Perusahaan di Indonesia 

No. Nama 
Perusahaan 

Jenis 
Usaha 

Alasan Sumber 

1 
PT Kirin 
Dinamika 

Elektronik 
Melambungnya nilai 
tukar Dolar 
Amerika. 

Yusuf, M. 
(gobekasi.pojoksatu,id, 2015, 

diakses pada 26 Agustus 
2016)) 

2 
PT Argo 
Pantes 

Tekstil 
Harga Bahan Baku 
dan Onkos yang 
melebihi harga Jual 

Margrit, A. 
(market.bisnis.com, 2014, 
diakses pada 26 Agustus 

2016) 

3 

PT 
Panasonic 

(pabrik 
Cikarang – 

Bekasi) 

Elektronik 

Lesunya industri 
elektronik yang 
mengakibatkan 
barang produksi 
menjadi tidak laku di 
pasaran akibat 
lesunya daya beli 
masyarakat. 

Syafina, D.C. 
(bisniskeuangan.kompas.com, 

2016, diakses pada 26 
Agustus 2016) 

Sumber : Data diolah, 2016 

Pochette Bag adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2014, 

dan bergerak pada industri fesyen. Perusahaan yang didirikan oleh 3 orang ini 

memiliki beberapa produk diantaranya adalah produk fesyen yang berbahan dasar 

kulit asli. Dimana bahan dasar kulit ini memiliki hubungan yang cukup kuat dengan 

fluktuasi harga dolar amerika yang terjadi di Indonesia. Adapun produk yang 

dimiliki oleh Pochette adalah aksesoris berbahan dasar kulit seperti tas, dompet, 

clutch, dll. Perusahaan yang didirikan ini memiliki segmentasi pasar berupa market 

unisex (pria dan wanita) dengan usia 21 tahun ke atas dan memiliki tingkat 

pendapatan menengah ke atas (middle-up). 

Pada Gambar 1.1, dijelaskan bahwa pada awal perusahaan berdiri, yaitu 

tepatnya pada bulan Mei 2014, nilai tukar pada saat itu masih berada pada level 
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Rp11.600,-. Seiring berjalannya waktu, perubahan terus terjadi dan hingga pada 

saat ini, nilai tukar terlah menyentuh angka Rp13.300,-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nilai tukar yang dicantumkan diambil pada setiap akhir bulan dengan indikasi kurs jual Bank 
BI 
Gambar 1.1 Perubahan Nilai Tukar EURO/IDR dan USD/IDR  
Sumber : Data diolah 2016  
 

Tabel 1.2 Daftar Pembelian Kulit Jenis Pull-up 
Periode Jenis Kulit Harga Awal Harga Setelah 

Fluktuasi 

Kenaikan 

Mei 2014 Pull-up Rp23.000,-   

Juni 2015 Pull-up  Rp37.500,- +63% 

Oktober 2015 Pull-up  Rp37.500,- +0% 

Desember 2015 Pull-up  Rp32.500,- -13% 

Sumber : Data Internal Perusahaan Pochette Bag 
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Tabel 1.3 Daftar Pembelian Kulit Jenis Crust 
Periode Jenis Kulit Harga Awal Harga Setelah 

Fluktuasi 

Kenaikan 

Juni 2015 Crust Rp32.500,-   

Oktober 2015 Crust  Rp65.000,- +100% 

Sumber : Data Internal Perusahaan Pochette Bag 

Berdasarkan Gambar 1.1, Tabel 1.2 dan Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa 

Pochette mengalami fluktuasi kenaikan harga bahan baku dengan nilai yang cukup 

signifikan selama periode Mei 2014 hingga Maret 2016. Perubahan nilai tukar yang 

terbilang tidak stabil ini sempat menyebabkan cukup banyak kendala pada usaha 

Pochette Bag, dimana sempat terjadi kenaikan sebesar 100% pada salah satu bahan 

baku yang digunakan. 

Selain itu, kenaikan nilai tukar ini juga memiliki dampak yang cukup besar 

terhadap pemasukan perusahaan atau yang kerap disebut sebagai omzet perusahaan. 

Dapat dilihat pada Tabel 1.4, nilai pendapatan atau omzet perusahaan tidak stabil 

Kenaikan nilai tukar yang cukup signifikan ini menyebabkan adanya pergeseran 

minat masyarakat terhadap barang – barang yang relatif memiliki harga yang lebih 

murah.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi kenaikan harga dolar 

sangatlah berpengaruh dengan harga bahan baku yang dibutuhkan perusahaan 

untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Pihak manajemen harus dapat 

menemukan sebuah jalan tengah bagaimana seharusnya perusahaan menyikapi 

fluktuasi kenaikan maupun penurunan harga bahan baku yang ada. 
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Tabel 1.4 Total Pendapatan Perusahaan Periode Nov 2014 – Mei 2016 
Periode Total Omzet Peningkatan / Penurunan (%) 

Desember 2014 Rp11.250.000,-  

Juli 2015 Rp7.435.000,- -51% 

Desember 2015 Rp11.930.294,- 38% 

Februari 2016 Rp5.735.000,- -108% 

Sumber : Data Internal Perusahaan Pochette Bag 

Hingga saat ini, perusahaan telah berupaya seoptimal mungkin untuk tetap 

memberikan produk yang terbaik dengan jalan tetap menjaga tingkat harga pada 

level pertama kali harga ditawarkan. Perusahaan memiliki anggapan bahwa sebagai 

sebuah perusahaan yang masih berskala start-up menaikkan harga sewaktu – waktu 

bukanlah sebuah tindakan yang bijak untuk dilakukan. Walaupun jalan yang harus 

ditempuh oleh perusahaan dapat mengakibatkan pemotongan keuntungan yang 

diterima oleh perusahaan. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka diajukan penelitian 

yang berjudul Analisis Penentuan Harga Jual terhadap Perubahan Nilai Tukar Mata 

Uang pada Usaha Pochette Bag ini dibuat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penetapan harga jual 

yang ditawarkan ketika terjadi perubahan kurs pada usaha Pochette Bag? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan demikian, tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penetapan harga jual yang ditawarkan ketika terjadi perubahan kurs pada usaha 
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Pochette Bag. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis :  

1. Sebagai sarana evaluasi dalam menentukan harga jual bila terjadi 

perubahan pada nilai tukar baik terjadi kenaikan maupun terjadi 

penurunan. 

b. Manfaat Praktis : 

1. Digunakan sebagai penambah wawasan dan referensi bagi masyarakat 

mengenai cara menentukan harga jual bila dikaitkan dengan perubahan 

nilai tukar. 

2. Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa pada penelitian yang akan dilakukan dapat 

membahas hal – hal yang terlalu luas dan berada diluar kemampuan peneliti. Untuk 

itu, peneliti memutuskan untuk menetapkan batasan – batasan tertentu pada 

penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti tidak membahas 

mengenai evaluasi dan bagaimana cara menganalisis nilai tukar, namun, pada 

penelitian ini, peneliti akan lebih berfokus dalam membahas perubahan atau 

volatilitas nilai tukar dan pengaruhnya terhadap penetapan harga jual yang 

ditawarkan oleh Pochette Bag. 

	


